
Ev. č. RFZU/Z-60/2015 
 
 

Zápis ze 60. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 22. září 2015 na pracovišti Cukrovarnická 
 

Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, J. Humlíček, P. Lejček, J. J. Mareš, 
P. Reimer, J. Řídký, O. Schneeweiss, P. Šittner (11 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: M. Hof, J. Krása, M. Nikl 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, V. Nekvasil 

 
 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis z 59. zasedání konaného dne 23. 6. 
2015 bez připomínek. 
 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky čtyř hlasování per rollam v období po 59. zasedání.  
• V prvním z nich projednala Rada návrh Memoranda o spolupráci a podpoře mezi FZÚ a 

Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., týkající se výzkumných center ELI a BIOCEV 
(hlasovalo 11 členů Rady, Rada vyslovila souhlas). 

• Ve druhém projednala Rada návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of 
Arkansas, USA (hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila souhlas).  

• Ve třetím projednala Rada návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (HiLASE) a 
Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Španělsko (hlasovalo 11 členů Rady, Rada vyslovila 
souhlas). 

• Ve čtvrtém projednala Rada návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (HiLASE) a IGM 
Novosibirsk, Rusko (hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila souhlas). 

 
3. Rada projednala návrh na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis 

generálnímu řediteli CERN Rolfu-Dieteru Heuerovi a doporučila řediteli, aby tento návrh podal.  
 

4. Rada projednala návrh na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních 
vědách J. Petzeltovi a doporučila řediteli, aby tento návrh podal. 
 

5. Rada projednala a doporučila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů  na 
pracovištích AV ČR v rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro pět 
kandidátů, jejichž kandidaturu projednala výběrová komise tvořená členy kolegia ředitele, a to 
v pořadí, jaké komise doporučila: 1. Ing. Stanislav Cichoň, Ph.D., 2. Timotheus Verhagen, Ph.D., 3. 
RNDr. Jiří Kroll, Ph.D., 4. Mgr. Fedir Borodavka, Ph.D., 5. MSc. Maria Moro Lagares, Ph.D.   

 



6. Rada projednala dohodu o spolupráci (Agreement on Academic Exchange) mezi FZÚ a Graduate 
School of Science and Technology, Kumamoto University, Japonsko. 

 
7. Rada projednala dohodu o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ (ELI) a Elettra - 

Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Itálie. 
 

8. Rada projednala dohodu o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ (ELI) 
a Technische Unitversität Darmstadt, Německo. 

 
9. Rada vzala na vědomí informaci o přihlášce B. Pacákové do soutěže o Cenu Wernera von 

Siemense v kategorii Nejlepší disertační práce (školitelkou byla J. Vejpravová).  
 

10. Ředitel ústavu J. Řídký informoval Radu o přípravě projektů s účastí FZÚ v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a o vývoji, který nastal v této oblasti od jeho 
posledního vystoupení na toto téma na zasedání Rady 26. května 2015 (viz zápis z 58. zasedání, 
bod 5). Seznámil Radu s tím, že FZÚ podá 4 nebo 5 návrhů v rámci již vyhlášené výzvy Podpora 
excelentních výzkumných týmů. Uzavřená výzva pro úspěšné žadatele o velké výzkumné 
infrastruktury by měla být vyhlášena v říjnu t. r. a týká se čtyř projektů s účastí FZÚ (CERN, 
Fermilab, CTA a Pierre Auger Observatory). V tomto případě bude postupováno v koordinaci 
s MFF UK, jak o tom J. Řídký hovořil již ve svém vystoupení na 58. zasedání. V další uzavřené 
výzvě, která se týká pouze fázovaných projektů ELI a SUSEN, se pochopitelně zúčastní projekt ELI, 
který podá žádost o 2. fázi. 
Poté se J. Řídký věnoval projektovému záměru v současnosti pracovně nazvanému Solid 21, který 
by měl být podán v rámci výzvy Výzkumně-vzdělávací infrastruktury – budování a modernizace, 
jejíž vyhlášení je plánováno na listopad 2015. Seznámil Radu se současnými představami o 
projektu, jež se vyvíjely v diskusích probíhajících od dubna t. r. V nynější podobě se projektový 
záměr skládá z pěti výzkumných programů, na jejichž plnění by se podíleli pracovníci sekcí 2, 3 a 
4. Součástí záměru je přístrojové vybavení pro týmy jednotlivých výzkumných programů projektu 
s co největší snahou o to, aby takto získané přístroje našly i širší využití v rámci FZÚ, jakož i 
výstavba nové budovy na stavebním pozemku na Slovance, jež by do značné míry řešila otázky 
kapacity pracovních ploch a rozvoje ústavu v perspektivě dalších 20-30 let.  
Po obsáhlé diskusi přijala Rada k této otázce následující usnesení: 
Rada podporuje záměr vedení ústavu připravit návrh projektu v rámci výzvy Výzkumně-vzdělávací 
infrastruktury – budování a modernizace OP VVV, jehož součástí bude stavba nového objektu na 
Slovance a přístrojové vybavení vědeckých týmů podílejících se na výzkumných programech 
projektu na pracovištích Cukrovarnická, nynější areál Slovanka a nově vystavěná budova na 
Slovance. 

 
11. Různé 

 
• J. Řídký seznámil Radu s chystanou dohodou týkající se detailů spolupráce mezi FZÚ a 

Jagellonian University, Krakov, v rámci mnohonárodní kolaborace Cherenkov Telescope Array 
(CTA), jejímž je FZÚ členem od roku 2014 (viz též zápis z 50. zasedání Rady, bod 8). Rada 
souhlasila s tím, že podobné dohody v rámci existujících kolaborací (účast v nichž Rada 
v minulosti projednala) nevyžadují nové projednávání Radou v každém jednotlivém případě. 



• Na základě podnětu z osobního oddělení otevřel J. Řídký otázku, jaké jsou důvody pro 
přiznávání smluvních mezd. Rada otázku smluvních mezd důkladně prodiskutovala. Bylo 
zdůrazněno, že smluvní mzdy jsou přiznávány bez výjimky pouze klíčovým pracovníkům 
ústavu, výsledky jejichž práce jsou významným přínosem v mezinárodním měřítku, což 
v neposlední řadě zvyšuje prestiž FZÚ. Všechny návrhy na přiznání smluvní mzdy Rada 
schválila a bude schvalovat výlučně na základě těchto principů.  

• P. Reimer připomněl návštěvy hodnotitelských komisí ve FZÚ v rámci hodnocení výzkumné a 
odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které proběhnou 12. 10. (komise 8 - 
Engineering and technology), resp. 21.-23. 10. t. r. (komise 3 – Physical sciences ). V obou 
případech je plánováno dvacetiminutové setkání s radou ústavu – 12. 10. v 11:00 hodin, 
podrobný harmonogram druhé návštěvy ještě není stanoven. P. Reimer požádal členy rady, 
aby s tím počítali a pokud možno si na setkání s členy komisí našli čas. 

• Příští zasedání Rady FZÚ proběhne v úterý 8. 12. 2015 od 14. hodin na pracovišti Slovanka.  
 
 
 
 
 

24. 9. 2015                                 Petr Reimer, Jiří Rameš 
 
 

 


